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УДК 591.5:594.38
Стадниченко А.П., Киричук Г Є., Гирин В.К.
Вплив умов обсихання на стабільність деяких показників
гомеостазу витушки рогової (МоІІusca, Pulmonata, Вulinidae)
Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна
Досліджено особливості впливу умов обсихання (6, 12, 18, 24, 30 діб) на вміст
гемоглобіну і активну реакцію (рН) гемолімфи, а також на величину
середньодобового раціону витушки рогової РІаnorbarius соrneus (Linnaeus, 1758) одного з найпоширеніших і найчисельніших представників гідрофауни України.
З’ясовано, що 6-добова десикація викликає у цього молюска зростання вмісту
гемоглобіну у його гемолімфі на 20%, а величини ВСР - на 63,8% (р<0,01), тоді як
значення активної реакції (рН) її внутрішнього середовища залишається
незмінним. Подальше збільшення тривалості умов обсихання (до 12, 18, 24, 30 діб)
для перших двох із згаданих вище показників супроводжується прогресуючим
зростанням значень перших двох із них. Що ж стосується показника активної
реакції середовища, то лише за експозиції Р. соrneus тривалістю 30 діб
зареєстровано статистично вірогідне (р<0,01) зрушення значення рН його
гемолімфи у бік підкислення останньої.
Ключові слова: РІаnorbarius соrneus, обсихання, гемолімфа, гемоглобін, рН,
середньодобовий раціон.
The article focuses on the results of investigations of the concentration of
haemoglobin in the haemolymph of РІаnorbarius соrneus (Linnaeus, 1758), it’s pH and
the mean quantity of daily ration (QDR) in the case of desication (6, 12, 18, 24, 30 days).
The research shou’s that on the 6 days of desication the concentration of haemoglobin
in haemolymph of these mollusks increases on 20% and QDR – on 63,8% (р<0,01), but
pH remain without the changes. The consequence of more long desications (12, 18, 24,
30 days) are progressive increase of the concentrations of haemoglobin and QDR. The
consequence of desication be prolonged to 30 days is the reduction pH from 7,0-8,0 to
6,0-7,0.
Кеу words: РІаnorbarius соrneus, desication, haemolymph, haemoglobin, рН,
mean quantity of daily ration (QDR).
Потепління клімату лісової Поліської природно-географічної зони,
зумовлене глобальним потеплінням клімату Землі [1], стало відчутним тут вже 2025 років назад. Екстремально високі для згаданої вище зони температури як
середньомісячні, так і середньорічні негативно позначилися на низці видів звичайних компонентів її гідромережі. Обміління як стоячих, так і малих проточних
водойм спричинилося до розвитку в них депресивних сукцесійних процесів. За
таких умов рогові витушки РІаnorbarius соrneus (Linnaeus, 1758), опинившись у
напівпересихаючих або у повністю пересохлих біотопах, зазвичай закопуються у
донні відкладення, в котрих ще зберігається хоч якась кількість вологи, і впадають
у стан літньої сплячки [3, 5].
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Метою нашого дослідження було з’ясування того, як від тривалості десикації
залежать вміст гемоглобіну і активна реакція (рН) гемолімфи Р. соrneus, а також
значення їх середньодобового раціону (ВСР).
Матеріалом дослідження були 236 екз. витушок рогових зібраних вручну у
мілководній напівпересохлій заплаві р. Словечна (с. Виступовичі Житомирської
обл.) у липні 2017 р. Матеріал транспортували загорнутим у 5-6 шарів зволоженої
мішковини. У лабораторії піддослідних тварин утримували у кюветах (24x18 см 2)
заповнених попередньо прожареним, а потім - добре зволоженим річковим
крупнозернистим піском (товщина його шару - 7-10 см). Тривалість експозиції - 6,
12, 18, 24, 30 діб. Гемолімфу отримували методом повного знекровлення тварин.
Вміст у ній гемоглобіну встановлювали застосуванням гемометру Салі (у
модифікації Алякринської [2]), а величину рН - стрічковим експрес-методом
(виробник стрічок – Czech Kerubic, Neratovice). Визначення ВСР здійснено за
прописами [8, 9]. Як корм при цьому було використано уруть колосисту Міriophyllum
demersum, зібрану там же де і піддослідних молюсків, висушену, а перед кожним із
дослідів - попередньо мацеровану (5-7 діб) у річковій воді. Цифрові результати
дослідів опрацьовано методами базової варіаційної статистики за [6]. Вони
представлені нижче (табл. 1).

Таблиця 1
Вплив умов обсихання на деякі показники стабільності гомеостазу
Р. Соrneus
n

1

Гемоглобін, г %
Ііm
М±m
СV
2
3

24

0,92-1,19

40

1,15-1,41

38

1,29-1,54
*

50

1,35-1,63

ЗО 1,42-1,73

1,10±0,07
11,17
1,32±0,08
12,11
1,43±0,06
15,12
1,52±0,05
14,16
1,60±0,07
15,13

рН

ВСР, %
М±m
СV
5

lim

4
Контроль
7,0-8,0
7 54±0,16
18,31
6 діб
7,0-8,0
12 діб
7,0-8,0
18 діб
. 7,0-8,0

6

М±m
СV
7

3,50-5,77

4,61 ±0,02
19,09

7.61 ±0,12
16,12

5,31-7,98

7,55±0,64
18,13

7.39±0,15
13,18

4,05-7,11

6,16±0,56
17,12

7.35±0,19
18,36

3,00-4,73

3,56±0,34
15,19

1,99-3,15

2,52±0,51
19,12

24 доби
7,0-8,0
7,26±0,43
14,16
94

Ііm

Зоологія

1

2

44

1,68-1,89

3
1,76±0,08
18,17

4
30 діб
6,0-7,0

5

Продовження таблиці 1
6

6,41 ±0,59
18,11

1,94-3,21

7

2,11±0,73
20,12

З’ясовано, що збільшення тривалості умов обсихання супроводжується у
піддослідних тварин прогресуючим зростанням вмісту гемоглобіну в їх гемолімфі.
Це свідчить про наявність суттєвих зрушень у них у системі гемоглобіноксигемоглобін [4, 7]. Високим рівнем стабільності відзначається у таких особин
значення активної реакції гемолімфи: за умов десикації тривалістю 6-24 діб
значення його відповідають лужному середовищу (рН=7,0-8,0). Лише у
найтривалішому досліді (ЗО діб) відзначено зсув значення рН у слабкокислий бік
(рН=6,0- 7,0).
Що ж стосується величин ВСР, то за умов 6-добового обсихання занотовано
його зростання в 1,64 рази проти норми (р<0,01). Подовження десикації
супроводжувалося наростаючим зменшенням значення цього показника. У
найтривалішому досліді (30 діб) ВСР виявилося меншою за таку в контролі у 2,19
рази (р<0,01).
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